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RESUMO 

 
Nanocompósitos à base de polímeros biocompatíveis e hidroxiapatita são de grande 
aceitação como enxertos ósseos, pela composição, estrutura e similaridade com o 
osso natural e também devido às propriedades funcionais, como superfície e 
resistência mecânica. Neste trabalho realizou-se a confecção de um 
bionanocompósito, utilizando-se hidroxiapatita nanoestruturada interconectada por 
Poliuretano, gerado a partir de reações entre Poli(Álcool Vinílico) e Isocianato 
tolanate HDT. A cinética de formação do bionanocompósito foi monitorada por 
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier FTIR. O material 
apresentou boas propriedades tanto mecânicas quanto morfológicas. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos teóricos e experimentais para obtenção de biomateriais têm sido 

desenvolvidos por pesquisadores de diversas áreas como engenharia, física, 

biologia, medicina, odontologia e outras. Esses estudos contribuem para aplicações 

bem sucedidas na melhora da qualidade de vida em pacientes diagnosticados com 

patologias e/ou necessidades estéticas, através da reparação ou substituição de 

partes da anatomia do corpo humano, sejam eles, ossos, cartilagens, nervos e 

vasos. 

Os sais cristalinos que compõem a matriz orgânica do osso são principalmente 

cálcio e fosfatos e sua estrutura é essencialmente constituída de hidroxiapatita. A 

hidroxiapatita, Ca10[PO4]6(OH)2, sendo o principal constituinte da fase mineral dos 

ossos e dos dentes, tem sido sintetizada e amplamente empregada em obtenção de 

scaffolds para preenchimento de defeitos  ósseos. 

Hidroxiapatita (HA), Ca10 (PO4)6 (OH)2, tem sido uma das cerâmicas bioativas 

e biocompatíveis mais utilizadas em engenharia de tecido ósseo devido a sua 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

2402



similaridade com o componente inorgânico dos ossos animais e a capacidade de 

promover a interação célula-material (CHUNLING DU et al., 2009). 

Os poliuretanos (PU) são biomateriais que apresentam propriedades 

mecânicas e biocompatibilidade excelentes, o que os torna de ampla utilização na 

área médica e odontológica.  

O processo mais utilizado na produção dos poliuretanos é o que envolve a 

reação de um composto, com dois ou mais grupos funcionais álcool, tal como, um 

poliol polieter ou poliol poliester, com um isocianato di ou polifuncional. 

(CORDEIRO, 2007). 

Nesta pesquisa desenvolveu-se um bionanocompósito utilizando-se 

Hidroxiapatita nanoestruturada interconectada por Poliuretano, gerado a partir de 

reações entre Poli(alcoolvinílico) (PVAl) e Isocianato comercial (HDT). O material foi 

submetido à Caracterização por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada 

de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raio-X 

(DR_X) e Ensaio Mecânico sob Compressão. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

Os materiais utilizados foram um Poli(isocianato) alifatico modificado o Tolonate 

(HDT) fornecido comercialmente por Perstorp; Poli(álcool vinílico) (PVAl) Sigma-

Aldrich, Hidroxiapatita (HA) produzida pela empresa VETEC, pertencente ao lote 

048768. 

 

Metodologia Experimental 

A reação para formação de um grupo uretano necessita de dois  reagentes,  um 

isocianato e um composto com uma função hidroxila.  Para obtenção do nano 

compósito de Poliuretano foi usado HDT em reação com micro partículas PVAl e 

nano partículas de Hidroxiapatita PU/HA. Foram pesados PVAl, HDT,  e HA na 

proporção de 1:2:1. Após a pesagem misturou-se em um becker de Polipropileno, 

primeiramente o PVAl com o HDT e colocou-se em agitador magnético com 

aquecimento até 80ºC. O material foi retirado do agitador magnético e levado ao 

agitador por ultrason para a mistura com hidroxiapatita. Em seguida o material foi 

vertido em moldes de aço inox e curado sob rampa de temperatura com acréscimo 
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de 10ºC a cada 15 minutos até 105 minutos em estufa, sendo o último acréscimo de 

20ºC quando atingiu-se a temperatura de 150º. 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier – FTIR 

Foram monitoradas amostras PU/HA produzidas na forma de pastilhas em KBr 

por espectrofotômetro marca Thermo Scientific Nicole modelo IR100 após 

permanência em temperaturas que variaram de 10 ºC, desde 80ºC até 150ºC, no 

Laboratório de Ecocompósitos da FEM- UFPA. 

        Difração de Raio - X 

         As fases presentes no compósito foram determinadas por Difração de Raios-X, 

método do pó, (DRX) em amostra total. Utilizou-se um difratômetro de raios-X da 

marca PHILIPS PW 1730, com Goniômetro PW 1050 do IFPA, foco normal, e com 

tubo de raios-X de anodo de Cu. A aquisição de dados dos registros foi obtida 

através de uma interfase e software, e o tratamento dos dados com o software APD, 

Automated Powder Diffaction. 

Ensaio de Compressão 

Os ensaios de compressão dos compósitos foram realizados segundo a ASTM 

D695-90 em máquina universal Emic DL500 no laboratório de ensaios mecânicos da 

FEM- UFPA. 
 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

A caracterização da superfície de fratura dos compósitos foi obtida em 

Microscópio Eletrônico de Varredura LEO modelo 1450 VP Laboratório de 

Geociências da UFPA. 

      Análise Espectroscópica por Energia Dispersiva – EDS 

Análise por (EDS) foram realizadas no Laboratório de Geociências da UFPA. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier – FTIR 

Espectros na região do infravermelho do PU/HA são apresentados na Figura 1. 

Nota-se que absorções típicas de movimentos dos íons OH da hidroxiapatita são de 

difícil visualização logo após o início da mistura (ponto 1) e visíveis nos instante 

finais da reação (ponto 2),  vibrações dos fosfatos da apatita (ponto 3) são alteradas 
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durante a formação da matriz PU e recuperadas nos instantes finais (ponto 4). 

Liberação de CO2 durante a reação são responsáveis pela formação de poros na 

estrutura (ponto 5). 

 

Figura- 1. Espectros na região do infravermelho do PU/HA 

 

Difração de Raios – X 

Os resultados da Difração de Raio-X mostram que nos picos de difração em 2ϴ 

próximos a 25º, 31º, 34º e  42º são de fostato de cálcio, o que significa que o 

procedimento não alterou a natureza da hidroxiapatita (LI WANG e outros 2009), 

visto na Figura 2. 
  

Ensaio de Compressão 

A Figura-3 mostra a curva típica de tensão versus deformação do 

bionanocompósito PU/HA, resultante do ensaio de compressão, onde se observa a 

característica de uma espuma rígida, em o que módulo é bem elástico.  O valor da 

tensão média foi de 29,22 MPa com um  desvio padrão 9,70. 
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Figura-2. Difractrograma de Raio-X de PU/HA 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

Figura- 3 Curva típica tensão versus deformação de PU/HÁ 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

A análise através de MEV na superfície de fratura após compressão mostra 

intensa deformação plástica nas bordas dos poros e entre poros observa-se 

micropartículas do PVAl. As fractografias estão mostradas na Figura 4. 
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Figura- 4 Fractografias do MEV de PU/HA 

 

Análise Espectroscópica por Energia Dispersiva – EDS 

Em análise por EDS observou-se multifases e distribuição uniforme da 

hidroxiapatita nanoparticulada na matriz de poliuretano. Os resultados estão 

mostrados na Tabela 1 e Figura 5. 

Tabela 1 – Elementos detectados em EDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura -5 . Resultado da análise por EDS de PU/HA 

CONCLUSÃO 

Após as caracterizações mecânicas e morfológicas, concluiu-se que: 

Elemento. Linha de base Concentração (% em peso) 

C     Kαααα 49,907 

O     Kαααα 20,231 

P     Kαααα 11,3 

Ca     Kαααα 18,562 

                    Total                                  100 
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Poro 
 

 Poro 

 

PVAl  
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•  As nanopartículas de HA ficaram uniformemente distribuídas na matriz de 

PU.  

• A natureza da hidroxiapatita quando misturada ao poliuretano permanece 

inalterada com interface compatibilizada. 

• A hidroxiapatita promove melhor estabilidade mecânica no compósito. 
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ABSTRACT 
 
Nanocomposites based on biocompatible polymers and hydroxyapatite are wide 
acceptance as bone grafts, the composition, structure and similarity to natural bone 
and also due to the properties functional, such as surface and mechanical strength. 
This work there was the making of a bionanocomposite, using nanostructured 
hydroxyapatite interconnected by polyurethane, generated from the actions of 
poly(vinylalcohol) and toluene isocyanate HDT. The formation kinetics was monitored 
by the bionanocomposite spectroscopy and Fourier transform infrared FTIR. The 
material showed good properties both mechanical and morphology. 
 
Keywords: biopolymer; ceramics; bionanocomposite; compression. 
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